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ENDEVINALLA 

 

 

Sabríeu dir quines són les 

tasques d'un conserge? 

PISTA: N'hi ha fins a 12 
 

 

 

 

DRAGOS NEGRUSIER I DANIEL 

FERNANDEZ 

 

 

SOLUCIÓ 

 

Les feines d'un conserge són: 

 

1. Custòdia del centre 

2. Cura i control de les instal·lacions 

3. Posar en funcionament: aigua, llum, gas, 

calefacció… 

4. Obertura i tancament dels accessos del 

centre 

5. Cura i custòdia de les claus 

6. Control de l’entrada i sortida de persones al 

centre 

7. Recepció i atenció de les persones que 

accedeixen al centre 

8. Cura i control del material 

9. Trasllat del mobiliari i d’aparells 

10. Posada en funcionament dels aparells 

11. Realització de procediments reprogràfics 

12. Realització d’enquadernacions i 

transparències

 

RODOLÍ 

 

 

Gambia és un país de l'Àfrica 

on es menja arròs, peix i gamba 

 
LAMIN BAH 
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Marta Guillaumes, 
cap d'estudis de l'institut de Sils

La Marta Guillaumes va néixer el 1976, 
actualment té  41 anys. 
És llicenciada en Biologia i Geologia.

1.   Quin   és   el   mètode   principal   de
l'institut?

Aquesta   pregunta   té   a   veure   al   el   com
treballem a   l'Institut.  A   l'institut   com bé
sabeu   teniu   4   contextos   de   treball   ben
diferenciats:  àmbits, habilitats,  projectes i
tallers. En tots aquests contextos de treball
el mètode de treball és l'autoaprenentatge.
És   a   dir,   l'autogestió   del   procés
d'aprenentatge i dels conflictes.

2.   Què   diferencia   aquest   institut   dels
altres normals?

Bé, et faria una esmena. Jo no utilitzaria la
paraula   "normals".   Potser   diria
"tradicionals".  Dit  això,  el  que diferencia
aquest   institut   d'altres   tradicionals   són
aspectes:

a)   Treballem   amb   grups   heterogenis
sempre.

b)   El   mètode   de   treball   seguit   és
l'autoaprenentatge (això vol dir autogestió
dels conflictes i dels aprenentatges).

c)   Acció   tutorial   potent   (tenim   tutories
individuals, tutories grupals i tutoria de tot
l'equip docent).

d) L'objectiu principal de tot el professorat
és el de treballar per l'equitat,

que vol dir proporcionar a cada alumne el
que necessita per assolir el mateix horitzó.

3.   Et   sents   orgullosa   de   treballar   en
aquest Institut? Si és així, per què?

Doncs   sí,   em   sento   molt   orgullosa   i   a
nivell professional és el millor institut de
Catalunya on podria treballar perquè es pot
fer realitat un aspecte que per a mi és molt
important:   formar   persones   per   a
transformar el món. Evidentment per a un
món molt millor que l'actual, un món més
just,   més   solidari   i,   sobretot,   format   per
persones més felices.

4. Què creus que es podria millorar en
aquest institut?

Sempre   es   pot   millorar,   sempre...   I   a
l'Institut tenim molts fronts de millora. Per
exemple, en temes d'avaluació tenim feina
fer. Penseu que cada any al mes de juliol
els professors ens reunim per valorar com
ha   anat   el   curs   i   a   partir   d'aquí   prenem
decisions   sobre   les   coses   que   hem   de
millorar   de   cara   el   curs   vinent.   Aquest
procés l'anem repetint any rere any.

DIEGO GARCÍA I MIQUEL GÓMEZ



REPORTATGE 

La gimnàstica rítmica  

“La rítmica m’ha canviat la 

manera de ser” 

 
La rítmica és un esport que com molts 

altres es basa en competir. Les 

competicions  es basen en una sèrie de 

passos obligats dins d’un ball. La durada 

depèn com sigui el ball (individual, trio, 

quartet, duo,...). Per exemple, si fas un ball 

individual, la música dura 1:30 minuts. En 

canvi, si fas duos, trios, quartets,  la 

música dura 2 minuts. 

 

No penseu que la gimnàstica rítmica i la 

gimnàstica artística són igual, tenen les 

seves diferències. Són les següents: 

 

Història de la rítmica 

La rítmica va sorgir fa 30 anys, i només la 

practicaven les dones. La gimnàstica 

moderna (la que actualment es fa servir )  

es va desenvolupar l’any 1950. L’any 

1963 va ser quan s’organitzaren les 

primeres olimpíades a Budapest i la 

primera campiona va ser Ludmila 

Savinkova.  Finalment a l’any 1996 es va 

acceptar fer conjunts de dansa (trios duos i 

quartets…). 

 

Què es necessita per fer rítmica? 

Es necessita: 

-Punteres 

-Mallot 

-Maquillatge 

-Música 

-Aparell (no sempre és obligatori) 

 

 
 

A la rítmica la dansa es pot practicar 

individualment o amb conjunts.  

Actualment en en els conjunts hi poden 

haver com a màxim 5 persones. Només es 

pot tenir un aparell per persona, en els 

conjunts es poden portar 5 apaells si ballen 

5 gimanstes, 1 aparell per persona. I es pot 

portar o tots els aparells iguals o 3 amb el 

mateix aparell i dos diferents. 

 

Quins aparells hi ha i com funcionen? 

1. Mans lliures significa que no es fa 

servir aparell 

2. Corda: es tracta d’una corda a la mesura 

de la gimnasta, i per saber quina mesura 

a de tenir es col·loca la corda als peus. I 

si t’arriba fins els ombrós, es 

l’adequada per tu. 

3. Aro: normalment es de plàstic rígid i 

mesura 80 cm. L’aro ha d’arribar dels 

peus a la cintura. 

4. Pilota: es de goma i té un diàmetre de 

20 cm, i per ser vàlida a competició ha 

de pesar 400 g. 

5. Masses: es de plàstic dur. Són de 80 cm 

de allargada i perquè siguin vàlides han 

de pesar 150 g. 

6. Cinta: està feta d’una tela que no pesa i 

un pal. La tela mesura 4,5 cm d’ample i 

6 m d’allargada. El seu pes es de 35 g. 

 

 



Entrevista a una 

entrenadora d’aquest 

esport: Gemma 

Fernández 
 

Per què t’agrada la gimnàstica rítmica? 

Perquè des de petita que és l’esport que 

practico i que m’agrada. Quan estic en 

moments de ràbia, moments de plor, amb 

aquests esport em relaxo, em desfogo. 

 

Quants any portes fent rítmica? 

Porto practicant aquest esport des dels tres 

anys. A meva mare li agrada molt aquest 

esport i sempre anàvem a veure 

competicions fins que m'hi vaig apuntar. 

 

Quin va ser el teu procés en aquest 

esport? 

Després de victòries guanyades, de 

competicions,  d'entrenament, ja tenia els 

meus 16 anys i vaig començar a entrenar a 

nens petits. A mida que em vaig fer més 

gran, als 20 anys, em vaig treure el títol 

d’entrenadora i vaig fer una acadèmia 

pròpia. Actualment tinc l’acadèmia a Sils. 

 

Quins horaris hi ha a la teva acadèmia? 

Hi han diferents horaris, per les diferents 

edats i nivells. Per exemple, els horaris de 

les infantils de nivell A és tots els dies de 

la setmana, de 17h fins a 18h. 

 
AINHOA ALVARO I ÈLIA MUÑOZ 

 

 

 

NOTÍCIA 

Nevada històrica a 

l’institut 
 

Feia 8 anys que no nevava. 

 

Aquest  passat dijous, dia 8 de febrer, va 

nevar de manera contundent a moltes 

zones de Catalunya, però especialment a 

les comarques gironines. Les cotes van 

baixar en picat i va arribar a nevar fins i tot 

a Barcelona.  

 

Pel que fa a l’institut, va ser un dels punts 

on la nevada va ser més forta. Va 

començar a nevar cap a les nou del matí, 

quan els alumnes estaven fent classe.  

 

Per alguns alumnes era la primera vegada 

que veien la neu, però no eren pas els únics 

que estaven emocionats, també els altres 

alumnes estaven molt contents, 

 

segurament perquè és un fet poc habitual i 

perquè la última nevada important va ser 

fa 8 anys. 

 

Cap a les deu, es van suspendre les classes 

perquè es va activar el pla Neucat. A poc a 

poc els pares venien a recollir els seus fills, 

o bé marxaven amb bus. 

 

A la tarda,  tothom va poder gaudir de la 

nevada, fent ninots de neu o tirant-se boles 

de neu. 
MARINA FAGEDA 



OPINIÓ 

 

La ciència ficció, un invent 

d’alta imaginació...  
 

 

La ciència ficció és la manera d’expressar 

en una pel·lícula, els èxits dels científics i 

els futurs invents tècnics. Aquest tema s’ha 

desenvolupat aproximadament des del 

1920 fins l’actualitat. També ha aportat 

molta imaginació i passió al públic. Dintre 

d’aquestes pel·lícules hi ha molta gent 

col·laborant-hi, però el que més destaca 

entre l’audiència són els efectes visuals i 

especials. La ciència ficció es pot 

expressar en llibres i en pel·lícules. 

 

Segons la nostre opinió, som uns aficionats 

a l'aventura, l'acció, i moltes coses més que 

ens pot oferir la ciència ficció, a nosaltres i 

a molts més. La ciència ficció opinem que 

és una gran ajuda per la fama que tenen les 

pel·lícules, com per exemple, la saga de 

Star Wars, Harry Potter, les famoses 

filmacions de Marvel. El que pensem que 

fa més impacte són les coses que les 

persones encara no hem inventades, que 

ens agradaria fabricar… i per això ens 

crida tant l’atenció.  

 

Els punts negatius que té és que forces 

coses són mentida, i això fa que les 

persones que la mirin facin actes anormals, 

pensant que són reals com, per exemple, 

que en Superman voli. 

 

La conclusió final  és que la ciència ficció 

és una gran distracció per al públic i una 

afició sana. És una gran manera 

d’expressar a la humanitat que si ho 

podem imaginar vol dir que ho podem 

crear. 

 

 

El racisme, opinem 

d’aquest acte tan 

menyspreable... 
 

El racisme per molta gent és considerat 

com un acte de desigualtat cap al color de 

pell, i per aquest fet els deixem de banda, 

els menyspreem, i pensem que són 

inferiors a nosaltres. Està vist en esports, 

cultura i centres educatius. 

 

Nosaltres no estem d’acord amb aquest 

tipus de conductes de racisme. Creiem que 

són iguals i que no ens hem de diferenciar  

 

 

pel color de pell. Les creences, el físic, no 

és important  per definir a una persona. En 

realitat el que s’hauria de veure és 

l’interior, els sentiments, emocions, etc. 

 
MIQUEL PUIG I BERNAT FITÉ 



 

CARA A CARA: EL CONSELL D'ALUMNES 

 

Anabel: "El que més trobo 

a faltar del meu nou 

institut és el consell 

d'alumnes" 
 

Hem fet una entrevista a un membre del 

consell d'alumnes, l'Edu, i a l'expresidenta 

del consell d'alumnes de l'Institut de Sils, 

l'Anabel. 

 

Anabel, com ha sigut la teva experiència 

com a presidenta del consell d'alumnes? 

Ha sigut un procés molt gratificant en el 

que he aportat molt d'esforç, però 

evidentment ha sigut recompensat. 

Actualment, el consell d'alumnes és el que 

més trobo a faltar en el meu nou institut. 

 

Edu, Com esta sent la teva experiència 

en el consell d'alumnes? 

Em va molt bé, és divertit i a sobre pots 

aportar moltes coses a l'institut 

 

Edu, què treballeu al consell d'alumnes? 

Preparar o examinar problemes de l'institut 

i millores 

 

Anabel, l'any passat què treballàveu en 

el consell d'alumnes? 

Vaig estar els quatre anys de l'ESO dins 

del consell d'alumnes, i és cert que l'any 

passat va ser el més productiu. Vam 

treballar temes com la creació del nou 

consell de joves a Sils, que actualment 

funciona i és un gran feina de participació 

per als joves. També vam destinar moltes 

energies en un conflicte mogut perquè els 

alumnes de quart que no estaven d'acord 

amb els nous canvis en l'avaluació del 

centre. 

 

Edu i Anabel, ha canviat el 

funcionament del consell d'alumnes? 

Anabel: No sé con funciona actualment el 

Cda, però espero que hagi evolucionat a 

millor. 

 

Edu: Bé, més o menys però crec que ha 

anat a millor. 

 

Anabel, per què vas decidir entrar al 

consell d'alumnes? 

Vaig ser la delegada de la classe i 

automàticament hi vaig accedir 

 

Anabel, quan vas entrar al cda com et 

vas sentir? 

Hi vaig entrar a primer, i la veritat és que 

em va costar adaptar-m'-hi perquè en feia 

vergonya parlar davant dels alumnes de 

quart. 

 

Edu, t'agrada estar al consell 

d'alumnes? 

Si, és una bona experiència. 

 

Anabel, si et donessin l'oportunitat de 

tornar al consell, hi tornaries? 

Evidentment, ha sigut una de les millors 

experiències dins de l'institut, ja que m'ha 

aportat moments i sensacions inoblidables 

 

Anabel i Edu, quants anys heu estat al 

consell d'alumnes de l'institut? 

Anabel: Quatre anys. 

 

Edu: Aquest és el primer any 

 

Edu, per què ho vas fer? 

Per donar exemple, ja que sóc el més gran 

de l'institut. 

 
ERIC GUISADO, MARC LILLO I JORDI BAREA 



NOTÍCIES BREUS 

  

Comencen els patis juganers 

Riures, jocs i victòries. Aquestes són les 

paraules que descriuen el “Pati juganer”. 

Situat a Micenes, han transformat aquella 

aula en una sala de jocs de tota mena per 

l'hora del pati.  

 

Si els esports no són el teu fort i 

prefereixes els jocs de taula, sempre seràs 

benvingut a fer-hi una ullada! El trobaràs a 

l'aula de Micenes, oberta els dos patis, i 

amb professors disposats a ajudar-te. 

 

 

 

Els nous tallers 

 

Aquest 2018 han afegit nous tallers, com 

per exemple: percussió, economia 

domèstica, entrenament actoral i fins i tot 

idiomes com per exemple: “Oh là là! 

J'adore la France!”, “VIVA L'ITALIA!”. 

 

Potser un dels més populars ara mateix 

seria economia domèstica, que va sobre 

com fer-se responsable de les feines de la 

casa.    
 

Un altre taller nou és el de percussió: ens 

ensenya a anar al ritme de la música  amb 

diferents objectes, normalment, colpejats 

amb baquetes. 

 

I amb això entrem a els tallers d’ idiomes: 

(ja anomenats) francès i italià. Aquests 

tallers són de dos mesos cadascun. 

 

Encara que també n'hi ha de clàssics com 

per exemple: mindfulness, química, 

guitarra i orientació i senderisme. 
 

 

ADA ACEITUNO, ARIADNA PLANA I CARLOTA 

SANCHEZ 

 



Entrevista a l'Ariadna 

Torrent, professora de català 
 

1.-Com creus que està essent el teu 

primer any de professora? 

 

Realment està essent una gran experiència: 

estic aprenent moltíssimes coses noves. 

L’única manera d’aprendre a fer les coses 

és fent-les, o sigui que jo ara realment estic 

aprenent com és ser professora i m’està 

agradant. I em sembla que me’n vaig 

sortint més o menys bé. A vosaltres què us 

sembla? 

 

2.-Per què vas decidir dedicar-te a 

aquesta feina? 

 

Sempre m’ha agradat molt la llengua i em 

va semblar que seria bonic poder 

transmetre les coses que sé i que 

m’agraden a l’altra gent. També perquè 

sempre m’ho he passat molt bé quan he fet 

coses amb nois i noies de la vostra edat. 

 

No tot és fàcil, és veritat, però crec que 

teniu coses molt bones i m’agradaria molt 

ajudar-vos a veure tot allò que sou capaços 

de fer. Ara, per exemple, fent aquesta 

entrevista sembleu periodistes de veritat! 

 

3.- Estàs contenta amb els grups a qui 

els fas classes? 

 

Sí, estic contenta. Al principi no sabia què 

em trobaria i ara penso que tinc sort 

perquè crec que sou bona gent. I això és 

molt important. A més a més, sou els meus 

primers alumnes. Segurament me'n 

recordaré sempre, de vosaltres. 

 

 

4.-Què prefereixes: les classes d’àmbit o 

de portafolis? Per què? 

 

La veritat? Per a una professora tot sovint 

és més còmode fer àmbit, perquè la classe 

normalment està més endreçadeta. Tot i 

així, a mi m’agrada més quan treballeu 

sols i jo us puc anar guiant i ajudant amb 

el que cadascú necessita. Prefereixo poder 

estar per vosaltres que no pas que vosaltres 

estigueu per mi, però necessitem fer una 

mica de cada. 

 

5.-T’agradaria canviar-te a un altre 

institut? 

 

No, m’agradaria molt poder-me quedar 

aquí treballant. Potser no podré, però 

m’encantaria. No només perquè s’hi està 

molt a gust, sinó perquè seria una bona 

manera de poder aprofitar tot el que estic 

aprenent aquest any. Igual que vosaltres, 

els professors també n’aprenem repetint 

les coses i procurar fent-les cada vegada 

una mica millor. 

 

6.-T’agrada la manera en la que es 

treballa aquí? 

 

Sí, sobretot m’agrada perquè es pensa molt 

en els alumnes, què necessiten, com se’ls 

pot ajudar... Aquí els professors se senten 

molt compromesos amb la seva feina i 

estan contínuament rumiant com ho poden 

fer millor per aconseguir no només que els 

seus alumnes realment aprenguin coses 

que els siguin útils sinó que en el futur 

siguin persones autònomes i capaces de fer 

tot allò que es proposin. Per mi ser mestra 

també és això. 

 

 

 

 



Entrevista a la Nerea Martínez, 

alumna de 1r d'ESO 

 

1.- T’agrada l’institut? 

No, perquè no m'agrada la forma d’avaluar. 

 

2.- Si poguessis canviar alguna cosa de 

l’institut, quina seria? 

Canviaria que l’institut en lloc de ser 

barracons que fos un edifici. 

 

3.- Voldries anar a un altre institut? 

Si no fos per els amics sí. 

 

4.- Per què vareu triar aquest institut i no 

un altre? 

Perquè era el que tinc  més a prop ja que el 

transport és un problema. 

 

5.-Com està essent el teu primer any a 

l’institut? 

Malament, perquè en comparació amb l'escola 

em baixen molt més la nota. 

 

6.-Sincerament, què et semblen els 

professors? 

Que alguns són bons i altres no tant. 

 

7.-Algun cop t’has imaginat com seria el teu 

primer any d’institut? Si es així, com? 

M’ho vaig imaginar pitjor de com és ara 

perquè no volia relacionar-me. 

 

8.-Aportaries coses noves? 

Sí, canviar l’estructura de barracons a edifici. 

 

9.-Creus que és molt diferent als altres 

instituts? 

Sí. 

 

10.-T’agrada la manera en la que es 

treballa aquí? 

Sí perquè com es treballa és una molt bona 

manera de treballar col·lectivament. 

 
NOEMÍ AZA, ITZIAR GAONA, DAVID 

BERENGUER 

 

 

REPORTATGE 

 

Les diferents modes a l'institut 
 

Des d'spinners fins a un moviments amb els braços (dab). Aquests són només dos exemples de les 

diferents tendències en els últims dos anys. Per començar us deixem una llista amb algunes modes i 

les seves definicions: 

 

 

Spinner: 

 

 

 

 

Dab: 

 

 

 

 

 

 

Bottle flip:  

 

 

Pokemon go: 

 

 

 

Hoverboard: 

 

 

 

 

 

Dippers: 
 



ENTREVISTES CREUADES 

 

Vam fer la mateixa entrevista a la directora 

de l'institut de Sils (D) i a un adolescent 

d’un altra poble (A). És una entrevista breu 

amb preguntes curtes, però serveix per 

entendre quins són els punts de vista de 

cadascun d’ells. 

 

Què en penses sobre les modes?  

(D) Penso que són episodis de contagi 

d’actituds i gustos. Sembla que allò que ens 

agrada de vegades no depèn tant del que un 

és per dintre o de com pensa, sinó del que 

agrada als altres.  Com que els humans de 

vegades imitem comportaments, necessitem 

assemblar-nos als que ens envolten i això a 

vegades es contagia. I el mercat, el 

capitalisme, se n'aprofita i fa diners. 

 

(A) Que està tot planejat perquè la gent 

compri i gasti diners. 

 

Per què creus que duren tan poc les 

modes? 

(D) Perquè no són genuïnes, és a dir, 

aquella cosa que realment ho és i pertany a 

l'entitat de la persona aguanta temps. Per 

exemple, les dessuadores fa molt que estan 

de moda entre els adolescents, i no passen 

de moda. Per què les dessuadores no ho han 

fet i els spinners sí? Perquè les dessuadores 

tenen coses que són importants per a 

vosaltres, per a la vostra essència. Per 

exemple, hi ha molta gent que li agrada 

tapar-se ja sigui pels grans o perquè porten 

el cabell despentinat… Perquè és una època 

on hi ha molts complexos en el vostre cos, 

per això les dessuadores sempre seran útils 

en la vostra franja d’edat. 

 

(A) Perquè la gent al principi ho fa amb 

ganes i tothom porta el mateix però al final 

és deuen avorrir. 

 

I per què creus que es fan populars tan 

ràpid? 

(D) Jo no en sé el motiu, però crec que això 

ho controlen molt els publicistes. Això que 

es contagiïn tan ràpid és un símptoma que 

hi ha molt de poder per part dels mitjans de 

comunicació per arribar a les persones i 

decidir què han de  fer.  

 

(A) Per això que he dit abans, si es posa de 

moda i tothom ho porta ja no mola tant. 

 

Per què creus que una cosa es fa 

tendència?  

(D) Depèn, hi ha tendències d’opinió, per 

exemple, fa poc han condemnat un noi que 

es raper a 3 anys i mig de presó i ara a 

Twitter s’ha fet tendència i tothom parla 

d’això perquè és un tema que preocupa a la 

gent. Llavors, jo crec que una cosa és 

tendència quan realment hi ha una 

preocupació social i llavors molta gent 

n'opina a les xarxes. O quan es posa de 

moda un determinat tipus de maquillatge, 

per exemple, i durant un temps es segueix. 

 

(A) Perquè els influencers porten alguna 

cosa i llavors tots volen tenir-ho. 

 

Veus algun inconvenient  en algunes 

coses que s’han arribat a posar de moda? 

(D) Amb els spinners sí que van ser un 

problema a les aules perquè molta gent que 

té tendència  a despistar-se amb això  

encara estava molt menys concentrada. 

 

(A) Beneficis per a les empreses sí, però en 

quant a inconvenients no. 

 

Quina creus que ha sigut la més 

duradora de totes o la que ha tingut més 

sentit? 

(D) Jo cap de les modes que m’he trobat 

durant aquests anys no els hi trobo cap 

sentit, vull dir que el sentit que tenen és 

vendre i fer diners a la persona o empresa 

que els ven.  És veritat que justament la 

gràcia que tenen és que són absurdes i no 

tenen massa sentit. Però també és veritat 

que moltes coses que han durat i ara són 

molt populars van començar sent una moda. 

 

(A) L'spinner. 

 

CARLA CREUS, LAIA DÍAZ I SERGI LÁZARO 



 

Què és el pla singular? 
 

PLA SINGULAR 

 

El pla singular tracta dels nois que els costa 

ja que en comptes  de fer algunes 

assignatures van a treballar i poden treure's 

l'ESO i no se’ls fa tant pesades les classes. 

 

 

ENTREVISTA  

A UN ALUMNE DEL PLA 

 

On treballes? Al Spar. 

Què fas? Reposar productes, mirar dates, 

fer ofertes. 

Quines assignatures no fas? Algunes de 

mates, angles, ciències, tecnologia i socials. 

T’agrada? Per què? Sí, perquè em costa 

estar a classe. 

Deixaries el pla? Per què? No, perquè 

m’ajuda a aprovar les assignatures que més 

me costen. 

OPINIÓ PERSONAL 

 

Jo crec el pla singular és molt bo  perquè a 

la gent que li costa pot ser alguna cosa a la 

vida i tenir un mínim d’estudis 

OPINIÓ D’ALUMNE DEL PLA 

 

Trobo que està bé, perquè ajuda a la gent a 

fer les coses que més els costa d’entendre. 

 
JAUME ALSINA I BERNAT GUIU 

 

JOCS I TIRA CÒMICA 

 

 


